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Norit smagas pašvaldību un Ministru 
kabineta sarunas par nākamā gada budžetu
Pēdējo nedēļu karstākā aktualitāte ne tikai visas 
valsts mērogā, bet arī pašvaldībām ir nākamā gada 
valsts budžeta veidošana, prognozes, plāni, cīņa 
par papildu līdzekļiem. Novembrī ir notikusi gan 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēde 
par šo jautājumu, gan vairākkārtējas sarunas ar Fi-

nanšu ministriju un speciālistu un LPS vadības tik-
šanās ministrijā. Pēdējās sarunās 22. novembrī vēl 
netika panākts vienots viedoklis, kā pašvaldībām 
kompensēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazi-
nājumu.

Vairāki pašvaldību vadītāji gan ar atzinību izteicās 
par atsevišķiem Finanšu ministrijas priekšliku-
miem, kā mazināt nevienlīdzību starp turīgākām 
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un mazāk turīgām pašvaldībām. Tomēr šajā jautā-
jumā vēl turpināsies diskusijas arī LPS ietvaros, lai 
panāktu risinājumu, kas pieņemams visām pašval-
dību grupām.

2015. gada budžeta plāns, ko sestdien apstiprināja 
valdība, vēl arvien paredz IIN likmes samazināšanu 
no nākamā gada no 24% uz 23%, un tas rada bū-
tisku negatīvu ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņē-
mumiem.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis atzīmē, ka 
Finanšu ministrija arī šogad sarunās pielieto jau 
iepriekšējos gados izmēģināto metodi, kad vie-
nu dienu pirms tikšanās tiek iesniegti pilnīgi jauni 
priekšlikumi, kurus pašvaldībām nav bijis pietieka-
mi daudz laika izdiskutēt, šoreiz tie bija, piemēram, 
par izmaiņām finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Šāda 
metode sarunās nav pieņemama, uzsver M. Pūķis.

Tikšanās reizē sestdien konstatēts, ka budžetā nav 
iezīmēts finansējums vairāku pašvaldībām uzdotu 
funkciju realizēšanai, tādēļ jāprecizē valdības at-
tieksme – vai šos likumā noteiktos uzdevumus vēl 
pārcels, vai arī tiks atrasts finansējums no nozaru 
līdzekļiem.

Būtiski, ka nākamajā gadā norisināsies nopietns 
darbs pie jaunas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
sistēmas, abām pusēm cieši iesaistoties. Neatkarīgi 
no tā, vai galvenais jaunā likuma sagatavotājs būs 
Finanšu ministrija vai, tāpat kā līdz šim, Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrija, svarīgs 
ir vienots viedoklis pašu pašvaldību vidū. LPS cen-
tīsies panākt, lai visas ieinteresētās puses – turīgās 
lielās pilsētas, mazāk turīgās pilsētas, bagātie no-
vadi un novadi ar ierobežotiem līdzekļiem – būtu 
vispusīgi pārstāvēti un neviena no grupām nebūtu 
zaudētāja.

Finanšu ministrijai nākamā gada budžeta veidošanā 
attiecībā uz pašvaldībām ir vairāki priekšlikumi, tajā 
skaitā – mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
sadalījumu starp republikas pilsētām un novadiem 
no 47%:53% uz 48%:52%, kā arī paredzēt speciālu 
dotāciju pašvaldībām ar zemākiem ienākumiem un 
palielināt dotācijas pašvaldībām 2015. gadam par 
6,5 milj. eiro. LPS vadība norāda, ka mazāk turīgo 
pašvaldību atbalsts ir reģionālās attīstības jautā-
jums un to nevar pēc ugunsgrēka dzēšanas principa 
risināt ar šādiem vienreizējiem piešķīrumiem. “Ir 
vajadzīgi ieguldījumi šo teritoriju attīstībā, palīdzī-
ba investoru piesaistē, darbavietu radīšanā, nevis 
šādi īstermiņa piedāvājumi,” pauž LPS priekšsēdis 

Andris Jaunsleinis. “No vienas puses, ir pozitīvi, ka 
vismaz kaut kas tiek piešķirts, bet ir jāskatās ilgter-
miņā,” uzskata A. Jaunsleinis.

Jāņem vērā arī tas, ka lēmums no nākamā gada līdz 
360 eiro celt minimālo darba algu būtiski ietekmēs 
pašvaldību budžetu, kopsummā šā lēmuma izpildei 
pašvaldībām būs jārod vismaz 25–30 miljonu eiro. 
Turklāt vidējā darba samaksa pašvaldībās ir apmē-
ram par 40% zemāka nekā vidējā darba samaksa 
valsts pārvaldē. 

Atbilstoši Eiropas Vietējo pašvaldību hartai ir jāno
drošina pašvaldībām stabila, prognozējama un 
funkcijām un pienākumiem atbilstoša ieņēmumu 
bāze. LPS norāda uz nepietiekamiem finanšu resur-
siem pašvaldību funkciju un pienākumu īstenoša-
nai, darbaspēka nodokļa reformas negatīvo ietek-
mi uz pašvaldību budžetu, kā rezultātā pēdējo trīs 
gadu laikā pašvaldību ieņēmumu bāze samazināju-
sies par vairāk nekā 140 miljoniem eiro.

Atgādinām, ka LPS Domes sēdē 9. decembrī plā-
nots lemt par Ministru kabineta un LPS 2015. gada 
vienošanās un domstarpību protokola apstiprinā-
šanu.

Iznākusi monogrāfija “Reģionālā attīstība 
Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas 
norises gaita, problēmas, risinājumi”

Balvu novada domes priekšsēdētāja Andra kazinov-
ska un Dr. oec. profesora Staņislava keiša kopdar-
bu – zinātnisko monogrāfiju, kuru 21. novembrī svi-
nīgi un draudzīgi atvēra Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā, – varētu nosaukt par 21. gadsimta “Zaļo zemi”.

Radniecība ar Andreja Upīša diždarbu jaušama ne 
tikai vākam izvēlētajā sulīgi zaļajā tonī. Vairāk šo 
līdzību var saskatīt tematiski – literatūras patriarhs 



romānā deva plašu un 
vispusīgu ieskatu 19. gad-
simta pēdējo gadu des-
mitu Latvijā, kad kapitā-
lisma rītausmā latviešos 
modās saimnieciska ro-
sība. Nule izdotā mono-
grāfija izseko, fiksē un 
analizē Latvijas attīstību 
gadsimtu vēlāk – grāmata 
sagatavota, pamatojoties 
uz autoru 17 gadu ilgiem 

pētījumiem kopš 1996. gada. Arī tolaik valstī atdzi-
ma kapitālisma ekonomika, ļaudis atguva īpašu-
mus, pirka zemi, cerot sekmīgi saimniekot. Cik lielā 
mērā viņu sapņiem palīdzēja (vai, gluži otrādi, tos 
iznīcināja) administratīvi teritoriālā reforma? “Mo-
nogrāfija dos iespēju sekot līdzi notikumu attīstības 
gaitai, analizēt iespējamos valsts attīstības scenā-
rijus, novērtēt neizmantotās iespējas un analizēt 
neveiksmju cēloņus, tā arī varēs kalpot par pamatu 
politiķiem izsvērtu politiski svarīgu lēmumu saga-
tavošanā un pieņemšanā.”

Plašāk lasiet šeit:  
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4301/.

Daina Oliņa

Informācija pašvaldību sociālajiem 
dienestiem saistībā ar elektroenerģijas 
tirgus atvēršanu

2015. gada 1. janvārī Latvijā tiks pilnībā atvērts 
elektroenerģijas tirgus, kas nozīmē, ka ikviens lie-
totājs elektrību turpmāk iegādāsies no brīvi izvēlē-
ta tirgotāja. Rūpējoties par sociāli mazāk aizsargā-
tām iedzīvotāju grupām, Latvijā ir paredzēts ieviest 
atbalsta programmu, kas nodrošinās zemākas elek-
troenerģijas izmaksas šiem iedzīvotājiem.

Lai skaidrotu kārtību, kā piešķir atbalstu mazaiz-
sargātajiem iedzīvotājiem, un tā tehnisko pusi, 
LPS sadarbībā ar AS “Latvenergo”, Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūru un “ZZ dats” 19. novembrī 
rīkoja tiešsaistes konferenci pašvaldību sociāla-
jiem dienestiem. LPS mājaslapā http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=4296/ pieejams sanāk
smes ieraksts, kā arī Infolapas 1. pielikumā lasāma 
prezentācija ar skaidrojumiem.

LPS vadība tiekas ar jauno izglītības un 
zinātnes ministri

Lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā un īpaši 
jautājumus, kas saistīti ar skolu tīklu, izglītības kva-
litāti un pedagogu atalgojumu, LPS pārstāvji piekt-
dien, 14. novembrī, tikās ar jauno izglītības un zi-
nātnes ministri Mārīti Seili.

Viena no galvenajām pašvaldību funkcijām saistī-
ta ar izglītību, un visdažādākie šās jomas aspekti ir 
cieši ievīti pašvaldību ikdienas darbā, tādēļ uzzināt 
jaunās ministres ieceres bija īpaši būtiski, norāda 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Jaunsleinis uzsver, ka izglītības sistēmā par pār-
maiņām un attīstību ir jālemj kopsakarībās, ņemot 
vērā pilnīgi visus posmus, no bērnudārza līdz pat 
augstākajai izglītībai un tālāk darba devējiem. “Lai 
neveidotos situācija, kad darba devēji sūdzas par 
slikti sagatavotiem speciālistiem, augstskolas pār-
mestu nepietiekamu kvalitāti vidējā izglītībā un lī-
dzīgi – līdz pat pirmajiem soļiem izglītībā,” pauž LPS 
priekšsēdis.

Tādēļ LPS uzskata, ka būtu jāveido neformāla darba 
grupa, kas pulcētu speciālistus no visiem izglītības 
posmiem, lai kopīgi spriestu par nozarē nepiecieša-
majām pārmaiņām. LPS vienlaikus atzīst, ka virkne 
atbalstāmu un vērtīgu priekšlikumu ir iekļauti izglī-
tības pamatnostādnēs un ir svarīgi šo plānošanas 
dokumentu veiksmīgi ieviest dzīvē.

Viens no pārrunātajiem jautājumiem bija izglītības 
iestāžu tīkls, īpaši mazo lauku skolu jautājums. LPS 
priekšsēdis uzsvēra, lauku skolas un bibliotēkas nav 
tikai izglītības iestādes, bet arī būtisks reģionālās 
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attīstības instruments, tās bieži pilda arī kultūras 
veicināšanas funkcijas. Tādēļ ir jārada priekšnosacī-
jumi, lai pašvaldībām pašām būtu plašākas iespējas 
lemt par šo skolu saglabāšanu un tās arī veiksmīgi 
attīstīt. 

M. Seile sarunā ar LPS pārstāvjiem atzina, ka viens 
no viņas darba stūrakmeņiem būs sadarbība un 
dialogs ar izglītības jomā iesaistītajām institūcijām 
un nevalstiskajām organizācijām, un pievienojās, 
ka būtiski ir nevis atkal un atkal izstrādāt jaunus po-
litikas plānošanas dokumentus un ieviest izmaiņas, 
bet īstenot to, kas jau noteikts.

Jāvieš skaidrība par invalīda asistenta 
pakalpojumu un atskaitēm

LPS Veselības un sociālo jautājumu komiteja 
11. novembrī uzklausīja Labklājības ministrijas 
(LM) speciālistu skaidrojumu par daudzās pašval-
dībās neskaidro jautājumu – nepieciešamību in-
valīda asistentam rakstiski pierādīt kopīgi pavadī-
to laiku un veiktos aprūpes pakalpojumus.

Izbrīnu un neskaidrības radījusi LM vēstule paš-
valdībām, kurā aicināts sakārtot invalīdu asistentu 
atskaišu sistēmu, jo LM esot konstatētas vairākas 
nepilnības.

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes 
dalībnieki negatīvi izteicās par kontroles palielinā-
šanu asistentiem, norādot, ka tas gan attur cilvē-
kus uzņemties šos pienākumus, gan jau esošajiem 
asistentiem un viņu klientiem krietni apgrūtina ik-
dienu. Invalīdiem ļoti bieži tā ir vienīgā iespēja iziet 
ārpus mājas, un, ja vien netiek apmeklētas kādas 
oficiālas iestādes, tad vienkāršai pastaigai, kultūras 
pasākuma apmeklējumam vai iešanai uz parku vai 
baznīcu nav tik vienkārši saņemt kādu oficiālu ap-
stiprinājuma dokumentu.

LM amatpersonas uzsvēra, ka nav vēlējušās sarež-
ģīt šā pakalpojuma sniegšanu, taču jāatzīst, ka ne 
vienmēr viss norit godīgi un ir pareizi noformēts.

Turpretī pašvaldību pārstāvji uzsvēra – jau pašlaik ir 
vērojama tendence, ka atsevišķi 1. grupas invalīdi 
atsakās no asistenta, jo ir bažas par dokumentāci-
jas sakārtošanu. “Ir jāuzticas asistentiem, turklāt 
sociālie dienesti ir spējīgi uz vietas novērtēt konkrē-
to situāciju,” ir pārliecināti pašvaldību speciālisti, 
piebilstot, ka pretējā gadījumā “asistentiem nemaz 
nebūs laika sniegt šo pakalpojumu, jo visu laiku būs 
jāsniedz atskaites”.

Noslēgumā LM piekrita, ka sistēmā ir nepieciešama 
lielāka skaidrība, tādēļ līdz gada beigām publiskajā 
apspriešanā nonāks jauni noteikumi par asistenta 
pakalpojuma sniegšanu, kas atrisināšot lielu daļu ne-
skaidrību. LM sola arī rīkot informatīvus seminārus, 
kuros skaidros, kā tieši jāizskatās atskaites plānam.



Pašvaldībām dos iespēju jau šobrīd veidot 
komisijas, lai izvērtētu darījumus ar 
lauksaimniecības zemēm

Saeima ceturtdien, 13. novembrī, steidzamības kārtā 
otrajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā 
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Pieņemtais 
likumprojekts paredz izslēgt obligāto nosacījumu no-
vada pašvaldības komisijā iekļaut tiešās pārvaldes in-
stitūcijas pārstāvi, kā arī nosaka, ka pašvaldības komi-
sija lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes 
iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības 
zemes iegūšanai īpašumā pieņem Administratīvā 
procesa likuma noteiktā kārtībā, līdz ar to dodot ie-
spēju pašvaldības komisijai pagarināt iesnieguma iz-
skatīšanas termiņu, ja tas objektīvi ir nepieciešams. 

Ņemot vērā minēto, šie grozījumi dod arī iespēju 
pašvaldībām jau šobrīd veidot pašvaldības komi-
sijas, lai izvērtētu darījumus ar lauksaimniecības 
zemēm. Pieņemtais likums stāsies spēkā nākamajā 
dienā pēc tā izsludināšanas.

Sīkāka informācija un konsultācijas: Gunta Kurme, 
LPS padomniece juridiskajos jautājumos, gunta.
kurme@lps.lv.

Dundagā aizvadīta piekrastes pašvaldību 
tikšanās

Dundagas novadā piektdien, 21. novembrī, aiz-
vadīts Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 

(LPPA) seminārs par sadarbību piekrastes attīstības 
plānošanā, kurā pašvaldību vadītāji un ministri-
jas speciālisti diskutēja par ciešāku pašvaldību un 
valsts institūciju sadarbību piekrastes attīstībai, sa-
gatavojot un īstenojot uz piekrasti specifiski attieci-
nāmās Eiropas Savienības 2014.–2020. gada fondu 
aktivitātes un izstrādājot piekrastes publiskās infra-
struktūras tematisko plānojumu.

LLPA priekšsēdētājs Māris Dadzis pauda, ka jo
projām vairāki piekrastes pašvaldībām būtiski jau-
tājumi nav līdz galam atrisināti. Viens no tiem ir 
šoruden pieņemtais Zemes pārvaldības likums, kas 
paredz vairākus pasākumus ar būtisku ietekmi uz 
pašvaldību budžetu. Pašvaldībām palielināsies iz-
devumi teritorijas attīstības plānošanai, jo tām būs 
jāplāno arī tām piegulošie jūras ūdeņi 2 km attālu-
mā no krasta. lai to veiktu, par maksu jāiegūst kar-
togrāfiskā pamatne šai akvatorijai. Būs jāapsaim-
nieko pludmales, kas tiek saglabāta valsts īpašumā, 
bet nodotas pašvaldību valdījumā. Šo pasākumu 
aprēķinātā ietekme uz pašvaldību budžetu 2015. 
un 2016. gadā ir aptuveni 1,5 miljoni eiro.

Tāpat likums paredz sagatavot vairākus jaunus Mi-
nistru kabineta noteikumus, kuros plānotie pasā-
kumi radīs ietekmi uz pašvaldību budžetu 2016.–
2017. gadā un turpmāk. Piemēram, pašvaldības ir ie-
saistītas zemes konsolidācijas procesa vadībā, tāpēc 
tām būs jānodrošina cilvēkresursi šim uzdevumam vai 
finanšu līdzekļi ārpakalpojumu iepirkšanai, cilvēkre-
sursi būs nepieciešami arī zemes fonda pārvaldībai.

Dienu vēlāk par šo jautājumu tika runāts LPS un Fi-
nanšu ministrijas sarunās par nākamā gada budže-
tu, taču Finanšu ministrijas pārstāvji norādīja, ka 
budžetā līdzekļi tam nav paredzēti un pašvaldībām 

Pasākuma dalībniekus uzrunā Dundagas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
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jādodas uz Ministru kabinetu un Saeimu aizstāvēt 
savu viedokli.

Daudz jautājumu radās par Eiropas Savienības pie-
ejamajiem fondiem piekrastes publiskās infrastruk-
tūras attīstībai, projektu atlasi un kritērijiem līdzek-

ļu piešķiršanai.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība darbojas 
LPS ietvaros. Tā dibināta pirms desmit gadiem un 
apvieno 17 pašvaldības, kas atrodas Rīgas līča un 
Baltijas jūras piekrastē.

LPS tehnisko problēmu komitejas 
izbraukuma sēde Jelgavā

Jelgavā, “Pilsētsaimniecības” koordinētajā pašval-
dības operatīvās informācijas centrā, 25. novembrī 
plkst. 13.00 notiks LPS tehnisko problēmu komi-
tejas sēde. 

Darba kārtībā:
1. Par normatīvajiem aktiem, kas definē bez-
skaidras naudas norēķinu sistēmu ieviešanu atvieg-
loto kategoriju personu identificēšanai sabiedris-
kajā transportā (ziņo: A. Salmiņš, LPS padomnieks, 
līdzziņo A. Draudiņš, VARAM Publisko pakalpojumu 
departamenta direktors).
2. Par universālo pabalstu administrēšanas 
metodi, izmantojot bankas infrastruktūru (ziņo: 
Jelgavas izglītības pārvalde, Jelgavas sociālo lietu 
pārvalde, SIA “Jelgavas autobusu parks”).
3. Par bezskaidras naudas norēķinu ieviešanas 
pieredzi Jelgavas pašvaldībā (ziņo: Jelgavas domes 
pārstāvji J. Strods un M. Mielavs).
4. Par Tehnisko problēmu komitejas sadarbī-
bu ar Sabiedriskā transporta padomes pašvaldību 
pārstāvjiem (ziņo: A. Salmiņš, LPS padomnieks).
5. Dažādi – informācija par finansējumu paš-
valdību autoceļiem un sabiedriskajam transportam 
2015. budžetā.

Sēdē izskatāmos dokumentus varēs apskatīt LPS 
komiteju portālā.

Notiks uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 
diskusija ar “Altum” un Latvijas Garantiju 
aģentūras pārstāvju līdzdalību

LPS mītnē 28. nobembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 
notiks uzņēmējdarbības atbalsta tīkla diskusija ar 

Latvijas attīstības finanšu institūcijas “Altum” un Lat-
vijas Garantiju aģentūras (LGA) pārstāvju līdzdalību.

Diskusijas tēma izriet no tā, ka LPS ir analizējusi 
kredītiestāžu kreditēšanas pakalpojumu pieejamī-
bu reģionos, kur kopumā kredītiestādes ir atvērtas 
un piedāvā kreditēšanas pakalpojumus mazo un 
vidēji mazo uzņēmumu attīstībai – gan ilgtermiņa 
investīcijām, gan apgrozāmo līdzekļu iegādei īster-
miņā. Tāpat kredītiestāžu speciālisti uzsver, ka ES 
struktūrfondu līdzfinansējuma piesaiste tiek vērtē-
ta pozitīvi un ir bijusi par pamatu bankas līdzfinan-
sējumam.

Tomēr atsevišķos projektos bez ES fondiem šie pa-
kalpojumi ir bijuši pārāk dārgi (kredītam piemē-
rojamās procentu likmes ir svārstījušas no 8 līdz 
14%), un tāpat ir zināmi gadījumi, kad finansējums 
ir atteikts, kas ir zināms risks reģionālās ekonomi-
kas attīstībai.

Diskusijā plānots runāt par valsts atbalstu, kas tiek 
nodrošināts ar Latvijas attīstības finanšu institūcijas 
“Altum” un LGA programmām un palīdz uzņēmē-
jiem piesaistīt finansējumu nepietiekama nodroši-
nājuma gadījumā, tāpat palīdz veidoties jauniem 
uzņēmumiem.

Diskusijas darba jautājumi:
1. “Altum” realizētās atbalsta programmas.
2. LGA realizētās atbalsta programmas.
3. Praktiski piemēri finansējumam izaugsmes 
projektiem dažādiem uzņēmumiem un piemēroja-
mā finansējuma struktūra (bankas kredīts, kapitā-
la investīcijas (ieskaitot riska kapitālu un “biznesa 
eņģeļus”), “Altum” programmas vai LGA finanšu in
strumenti).
4. Ieskats EK prasībā, ka atbalstu nevar sniegt 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem vēroja-
mas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, un kā 
tas ietekmē “Altum” un LGA līdzfinansējumu. 

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk



Diskusija video tiešraidē tiks translēta internetā, 
tāpēc dalībnieki, kuriem nav iespējas ierasties uz 
diskusiju klātienē, varēs vērot tās norisi internetā, 
kā arī piedalīties diskusijās un uzdot jautājumus.

Diskusijas tiešraide pašvaldībām tiks translēta LPS 
mājaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/tiesrai-
de/.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
eiropā vajag “pēckrīzes fizioterapiju”

“Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas Savienības 
ekonomikas mugurkauls, taču tam pēc finanšu un 
ekonomikas krīzes nepieciešama fizioterapija,” tā 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem veltītajās de-
batēs 6. eiropas Inovāciju samitā norādīja Eiropas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas 
“Eurochambres” pārstāvis Bens Baters (Ben But-
ter). Viņš uzsvēra, ka sekmīgas ekonomikas attīs-
tības labad jānovērš dažādas uzņēmumu funkcio-
nēšanai traucējošas barjeras vietējā un globālajā 
līmenī, lai atvieglotu pieeju finansējumam un pie-
kļuvi jauniem tirgiem.

Tāpat Batlers uzsvēra uzņēmējdarbības izglītības 
nozīmi, atklājot, ka tirdzniecības un rūpniecības 
kameras Eiropā arvien vairāk pievēršas darbam 
ar potenciālajiem nākotnes uzņēmējiem, iesaistot 
diskusijās studentus un meklējot iespējas, kā uz-
ņēmējdarbības kursus iekļaut vispārējās izglītības 
programmās, lai jau bērniem radītu motivāciju do-
māt par savu iespējamo nākotnes uzņēmumu. Viņa 
teiktā īstenošanu praksē apstiprināja Lejasaustrijas 
Rūpniecības kameras pārstāvis Gerds Prehtls (Gerd 
Prechtl), uzsverot, ka inovācija sākas jau skolā. 
Prehtls atklāja, ka Lejasaustrijā izveidots “Talantu 
kompass” jeb skolēnu talantu pārbaude, kurā bērni 
var noskaidrot, vai viņiem ir uzņēmējdarbībai vaja-
dzīgās iemaņas, un, ja tādas atklājas, bērniem tiek 
piedāvāta iespēja tās attīstīt padziļināti. Patlaban 

259 no gandrīz 300 Lejasaustrijas skolām piedalās 
“Talantu kompasā”, tādējādi apliecinot šādas akti-
vitātes nepieciešamību.

Tiem, kuri jau pabeiguši skolu un izveidojuši savu 
uzņēmumu, atbalstu sniedz Lejasaustrijas Reģionā-
lais inovāciju un jaunizveidoto uzņēmumu centrs 
“RIZ”. “RIZ” galvenā izpilddirektore Petra Pacelta 
(Petra Patzelt) atklāja, ka pakalpojumi jaunizvei-
dotajiem uzņēmumiem tiek sniegti bez maksas: 
“Mēs piedāvājam konsultācijas par ļoti plašu tēmu 
loku, piemēram, biznesa plāniem, grāmatvedību, 
sociālo apdrošināšanu, sabiedriskajām attiecībām 
un citām jaunajiem uzņēmējiem aktuālām tēmām. 
Jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja vienu gadu iz-
mantot subsidēta asistenta pakalpojums dažādu 
administratīvu darbību veikšanai.” “RIZ” aģentūra 
ir daļa no “Lejasaustrijas jaunizveidoto uzņēmumu 
piramīdas”, ar kuras starpniecību jaunizveidotajiem 
uzņēmumiem tiek piedāvāti dažādi atbalsta pakal-
pojumi. 

6. Eiropas Inovāciju samits norisinājās 17.–20. no-
vembrī Briselē (Beļģijā), un tajā notika vairāk nekā 
25 konferences un diskusijas par inovāciju temati-
ku, piedaloties vairāk nekā 100 augsta līmeņa refe-
rentiem no Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisi-
jas, kā arī privātā sektora un akadēmiķu vidus.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos

E-pasts: agita.kaupuza@lps.lv

INfoRMācIJA No LPS PāRStāVNIecīBAS BRISeLē
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konkursā noskaidros labākos darbā ar 
jaunatni

Turpinot aizsākto tradīciju, Izglītības un zinātnes mi-
nistrija izsludina konkursu, lai noskaidrotu labākos 
jaunatnes darbiniekus 2014. gadā. Pieteikt preten-
dentu konkursam līdz 1. decembrim var jebkura fi-
ziska vai juridiska persona. Konkursa noslēgums un 
laureātu apbalvošana paredzēta 8. decembrī.

Konkursa mērķis ir izteikt atzinību aktīvākajām paš-
valdībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām perso-
nām un jaunatnes organizācijām par ieguldījumu 
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Nominantus var izvirzīt vairākās kategorijās: 

kategorijā “Pašvaldības” noteiktas šādas nominā-
cijas:

straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai •	
pašvaldībā;
jaunietim draudzīgākā pašvaldība;•	
tradīcijām bagātākā pašvaldība darbā ar •	
jaunatni.

kategorijā “Jaunatnes organizācija un biedrība, 
kas veic darbu ar jaunatni” noteiktas šādas nomi-
nācijas:

straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizāci-•	
jai (viens darba gads);
darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās at-•	
stumtības mazināšanai un līdzdalības veicināša-
nai jauniešu vidū; 
pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija.•	

kategorijā “Pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistī-
tā persona” noteiktas šādas nominācijas:

uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktī-•	
vā darbā jaunatnes jomā);
aktīvākais jaunatnes darbinieks Latvijā un Eiropā;•	
pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks. •	

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti atrodami 
šeit: www.jaunatneslietas.lv/konkursi. Pieteikums 
iesniedzams elektroniski, pa pastu vai klātienē, 
nogādājot to Izglītības un zinātnes ministrijas Po-
litikas iniciatīvu un attīstības departamentā Rīgā, 
Vaļņu ielā 2, 426. kabinetā, ar norādi “Konkursam 
“Darbs ar jaunatni 2014””.

Aicina uz konferenci “Latvijas loma 
eiropas digitālās kartes veidošanā

Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
asociācija (LIKTA) aicina piedalīties tās organizētajā 
16. gadskārtējā konferencē “Latvijas loma eiropas 
digitālās kartes veidošanā”, kas notiks 11. decem-
brī “Radisson Blu Hotel Latvija” Rīgā, Elizabetes 
ielā 55.

Piedāvājam vienam pārstāvim no katras valsts pār-
valdes organizācijas vai pašvaldības dalību konfe-
rencē bez maksas, aizpildot tiešsaistē reģistrācijas 
formu: http://www.ebaltics.lv/likta/konference
reg-2014-goda-viesis.

Latvija digitālo prioritāti ir izvirzījusi par vienu no 
trim galvenajām prezidentūras tēmām, paredzot 
trīs saturiskos blokus: digitālā vienotā tirgus uzti-
camības veicināšana, digitālās pārvaldības attīstība 
un drošība digitālajā vidē. Prezidentūras laikā Lat-
vijā tiek plānoti vairāki Eiropas mēroga pasākumi 
par IKT tēmām, tādēļ LIKTA konferencē plānots dis-

kutēt par to, kā labāk izmantot 2015. gada pirmo 
pusgadu Latvijas sasniegumu popularizēšanai un 
nozares attīstības veicināšanai. Mūsu mērķis – Lat-
vijai ES prezidentūras laikā uzņemties vadošo lomu 
Eiropas digitālās kartes veidošanā.

LIKTA konferencē piedalīsies IKT nozares vadītāji un 
speciālisti, valsts amatpersonas un pašvaldību pār-
stāvji, kā arī dažādu nozaru uzņēmumu un organi-
zāciju IT direktori un vadītāji, mediju pārstāvji.

Konferences noslēgumā tiks pasniegtas Latvijas IKT 
gada balvas “Platīna pele 2014”, kas jau kļuvusi par 
nozares tradīciju. Konferences galvenais partneris ir 
SIA “Lattelecom”, tās partneri: VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas centrs” un AS “Swedbank”. IKT 
gada balvu kategorijā “Mobilās lietotnes” atbalsta 
SIA “Latvijas mobilais telefons”. Konferences tieš-
raidi atbalsta AS “RIX Technologies”.

Konferences programma un jaunākā informācija ir 
pieejama LIKTA mājaslapā: www.likta.lv. Lūdzam 
reģistrēties līdz š.g. 27. novembrim!

PRoJektI, koNkuRSI, SeMINāRI, fINANSēJuMS, PASākuMI
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Informēs par pabalstu un pensiju 
eksportu eiropas Savienībā

27. novembrī no plkst. 16.00 līdz 17.30 interesenti 
tiek aicināti apmeklēt informatīvo semināru “Soci-
ālā drošība eiropas Savienībā: pabalstu un pensiju 
eksports” un noskaidrot, kādas ir ES pilsoņu tiesī-
bas un pienākumi sociālās drošības jomā, dodoties 
strādāt uz citām ES dalībvalstīm vai atgriežoties 
Latvijā. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā 
Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.

Eiropas Savienība balstās uz četrām pamatbrīvī-
bām, un viena no tām ir brīva personu kustība 
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas 
(ES/EEZ) teritorijā. Ar brīvu personu kustību tiek 
saprasta iespēja ceļot, mācīties, kā arī strādāt jeb-
kurā ES dalībvalstī. Pārvietojoties ES/EEZ teritorijā, 
ES pilsoņi nezaudē tiesības uz sociālo drošību.

Seminārā Labklājības ministrijas Sociālās apdro-
šināšanas departamenta vecākā referente Velga 
LazdiņaZaka stāstīs, kas ir sociālā drošība un kāds 
ir ES regulējums tās nodrošināšanai, piemēram, 
summējot nodarbinātības periodus dažādās dalīb-
valstīs un eksportējot pabalstus un pensijas.

Tomēr ES normatīvie akti neietekmē dažādu val-

stu sociālās sistēmas atšķirīgās iezīmes, līdz ar to 
katrai dalībvalstij ir brīva izvēle savos tiesību aktos 
noteikt, kādi pabalsti un pensijas un pēc kādiem 
noteikumiem jāpiešķir.

Seminārā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksper-
te Simona InnusPāvelskopa un Pensiju metodiskās 
vadības daļas vecākā eksperte Santa Pēkale konsul-
tēs, kāda ir Latvijas likumdošana, kas nosaka tiesī-
bas uz pensiju vai pabalstiem. Kur un kā iesniegt 
pieprasījumu pensijas piešķiršanai par darba pe-
riodiem citās valstīs? Vai pensiju izmaksās arī tad, 
ja pārcelsieties uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs? Vai un 
kā tiek nodrošināts bezdarbnieka un citu pabalstu 
eksports?

Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar Labklājības minis-
triju un Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūru, 
atbildot uz ES mājā saņemtajiem iedzīvotāju jautā-
jumiem un izrādīto interesi iegūt plašāku informā-
ciju.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām interesen-
tus semināram pieteikties jau iepriekš, rakstot uz 
epasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa 
tālruni 67085445. Atgādinām, ka visi pasākumi ES 
mājā ir bez maksas.

Informatīvie semināri pašvaldībām par 
projekta “PRotI un DARI!” īstenošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sa-
darbībā ar LPS aicina 2014. gada nogalē pašvaldību 
un sociālo dienestu pārstāvjus apmeklēt informatī-
vos seminārus par iespējām saņemt finansējumu, 
iesaistoties projekta “PRotI un DARI!” īstenošanā.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru dar-
bībā” projekts, ko 2014. gada septembrī uzsākusi 
īstenot aģentūra.

Projekta mērķis – motivēt un aktivizēt jauniešus, 
kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un 
nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA), kā arī veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, 
tai skaitā aroda apguvē, jauniešu garantijas pasāku-
mos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā.

Informatīvos seminārus aģentūra organizē kat-
rā Latvijas plānošanas reģionā, un tajos aicinām 
piedalīties pašvaldību priekšsēdētājus, Attīstības 
nodaļu projektu vadītājus un jaunatnes lietu spe-
ciālistus, kā arī sociālo dienestu pārstāvjus. Semi-
nāros aģentūra sniegs padziļinātu informāciju par 
projektu, uzsāks sadarbības veidošanu ar pašvaldī-
bu pārstāvjiem un atbildēs uz semināru dalībnieku 
jautājumiem.

mailto:esmaja@esmaja.lv


Informatīvie semināri reģionos:

1. decembrī plkst. 10.30–13:00 Vidzemes Augst-
skolā Valmierā, Tērbatas ielā 10, auditorijā T106.

2. decembrī plkst. 11.00–13.30 RISEBA Daugavpils 
filiālē Daugavpilī, Mihoelsa ielā 46, 1. stāvā.

3. decembrī plkst. 10.00–12.30 Austrumlatvijas ra-
došo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” Rēzeknē, Kras-
ta ielā 31, 1. stāvā.

4. decembrī plkst. 10.30–13.00 Talsu novada Bērnu 
un jauniešu centrā talsos, Brīvības ielā 17A.

8. decembrī plkst. 10.00–12.30 Zemgales reģio-
na Kompetenču attīstības centrā Jelgavā, Svētes 
ielā 33, 1. stāvā.

9. decembrī plkst. 10.30–13.00 Saldus JIC “Šķūnis” 
Saldū, Lielajā ielā 3.

11. decembrī plkst. 10.00–12.30 Rīgas domē Rīgā, 
Rātslaukumā 1, sēžu zālē.

Semināriem var pieteikties līdz 27. novembrim, aiz-
pildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Plašāka informā-
cija par projektu atrodama aģentūras tīmekļa vietnes 
http://jaunatne.gov.lv/ sadaļā “Jauniešu garantija”.

LPS SASkAņoŠANAI PIePRASītIe DokuMeNtu PRoJektI

LPS NeSASkAņo

VSS867 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 
30. marta noteikumos nr. 299 “Noteikumi par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu””, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra 
noteikumos nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institū-
ciju amatu katalogs””, 3. pielikums.

VSS1008 – Par informatīvo ziņojumu “Par publis-
kās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo ar-
hitektūru”, 4. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu par vienotas nekustamā 
īpašuma (zeme un būves) kadastrālās vērtības pie-
mērošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, 

izvērtējot nodokļa objektus, likmes un neaplieka-
mā minimuma piemērošanas iespējas deklarētajai 
dzīvesvietai, kā arī nodokļa aprēķinu dalītam īpašu-
mam, 5. pielikums.

VSS549 – Par likumprojektu “Grozījumi Tiesu izpil-
dītāju likumā”, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli 
saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita 
budžetā”, 7. pielikums.

VSS976 – Par koncepcijas projektu “Koncepcija 
par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma 
pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”, 
8. pielikums.

VSS1032 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”

VSS1033 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 
“Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemes-
grāmatā uz valsts vārda un pārdošanu””

VSS1041 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-

nistru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos 
Nr.161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus 
un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbī-
bu””

VSS1026 – Likumprojekts “Grozījums Bērnu tiesī-
bu aizsardzības likumā”

VSS1044 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
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sabiedriskas nozīmes gaisa pārvadājumu pakalpo-
jumu sniegšanas nodrošināšanas saistībām”

VSS1030 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos 
Nr.66 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu 
Latvijas Republikā līdz 2020.gadam””

VSS1031 – Rīkojuma projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij 
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 
“Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS1055 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos 
Nr.261 “Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju 
slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditā-
te””

VSS1057 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
saka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakal-

pojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevu-
mus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpoju-
ma tarifu”

VSS1059 – Noteikumu projekts “Meliorācijas sis-
tēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas 
izmaksu aprēķināšanas, sadales, norēķinu kārtība 
un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būv-
niecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī šo iz-
maksu segšanā”

VSS1062 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos 
Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limi-
tiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūde-
ņos””

VSS1063 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos 
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
kārtību””

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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